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Bio-Bauernhof Stallhäusl
Gasthof in Kirchberg in Tirol

Hartelijk welkom bij boerderij "Stallhäusl"! Onze boerderij ligt op de Sonnberg in Kirchberg in Tirol, zonnig en rustig, tussen de
weides - een paradijs voor groot en klein. Geniet van het heerlijke uitzicht, de goede frisse lucht, het kristalheldere water en de
rust. Breng de kostbaarste tijd van het jaar - uw vakantie - bij ons door. Ontspant u zich of maak gebruik van de vele leuke
mogelijkheden, die onze omgeving u te bieden heeft. Voor de kleine gasten hebben we een speeltuin en een kinderboerderij
met veel kleine dieren om te aaien. Mountainbiken, wandelen, zwemmen, skiën of rodelen - tijdens uw vakantie op onze
boerderij kunt u elke dag iets anders doen! Het skigebied met verbinding naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bereikt u in een
paar minuten met de auto. In de zomer zijn wij het ideale startpunt voor bergtochten en wandelingen! We verheugen ons op
uw komst!



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/bad, wc

65 m² groot; woonkamer met tv/sat, radio en gratis w-lan, kachel;

balkon op het zuiden; kooknis met magnetron, afwasmachine, koelkast

enz.; badkamer met wc; 1 twee-persoonskamer; 1 kamer met

stapelbed...

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

app/3 slaapkamers/bad, wc

90 m² groot; keuken met koelkast, oven, kookplaten enz.; woonkamer

met tv/sat, gratis w-lan; 1 twee-persoonskamer met douche/wc; 1

twee-persoonskamer; 1 vier-persoonskamer; 1 aparte douche, 2 aparte

w...

ab

€ 130,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-8 Personen · 3 Slaapkamer · 90 m²

Voorwaarden
Incl.: eindschoonmaak Huisdieren op aanvraag toegestaan!
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Sabine und Andreas Schipflinger

Wir wünschen unseren Gästen eine schöne und erholsame Zeit auf unserem Bauernhof!
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